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Specificaties
Operating system Windows 7-10
Communicatie poort: USB 1.1 / 2.0
Afmetingen: 16 cm X 10 cm X 2,5 cm
Omgevingsvochtigheid: 10% - 40%
Omgevingstemperatuur: 50C - 400C
Voeding via USB
Softwaretaal: Nederlands
Beschikbare taal: Engels, Duits, Deens
Cliënten database, backup en herstel
Certificatie: FDA, CE, ISO 9001
Garantie: 12 maanden

Heb je hulp nodig bij je analyse?
In een paar minuten test de Corpus Analyser Pro de 250 belangrijkste gezondheidsparameters van het lichaam, gebaseerd op de energetische conditie van het lichaam. Als professionele behandelaar herkent u onmiddellijk zonder tijdrovende tests de prioriteiten. U kunt meteen met de belangrijke problemen beginnen en snelle resultaten met uw therapie bereiken.
Voor de klant is de rapportage transparant, zodat het ook de motivatie geeft om uw richtlijnen
te volgen.
Het resultaat van de testfuncties is duidelijk weergegeven: groen is oké; blauw en geel liggen
buiten de normwaarde, rood is een acute conditie.
De test omvat 250 parameters in 41 functiegroepen. Voor elke parameter is een uitleg gegeven en vaak enkele algemene suggesties om het probleem op te lossen. U kunt uw eigen
advies toevoegen om de klant optimaal te informeren.
Onder andere, de conditie van het cardiovasculaire systeem, het skeletstelsel, het functioneren van organen, cholesterol, sporenelementen, vitaminen, mineralen, vetzuren, sporenelementen, zware metalen, allergieën, enz.

Functiegroepen:
1. Cardio- en cerebrovasculair
2. Maagdarmstelsel
3. Lever
4. Dikke darm
5. Galblaas
6. Alvleesklier
7. Nieren
8. Longen
9. Hersenzenuwen
10. Botziekten
11. Botmineraaldichtheid
12. Reumatische Botaandoening
13. Botgroei
14. Bloedsuiker
15. Spoorelementen
16. Vitaminen
17. Aminozuren
18. Co-enzymen
19. Vetzuren
20. Endocrien systeem

Accessores
−
−
−
−
−

Licentiesleutel
Handprobe
USB kabel
Installatie flash drive
Opbergtas

Reporten
Uitgebreid rapport per functiegroep
Uitgebreid rapport van norm-afwijkingen
Vergelijkend rapport van metingen
Personalisatie van rapporten

21. Immuunsysteem
22. Toxische stoffen
23. Zware metalen
24. Algehele lichamelijke toestand
25. Allergieën
26. Adipositas
27. Huid
28. Ogen
29. Collageen
30. Meridianen
31. Hart en brein
32. Bloedvetten
33. Gynaecologie (V)
34. Menstruatiecyclus (V)
35. Borst (V)
36. Prostaat (M)
37. Mannelijke seksuele functie
38. Sperma en zaad (M)
39. Schildklier
40. Lichaamsfuncties
41. ADHD (Kinderen)

De Corpus Analyser Pro meet het magnetische veld van de cellen op basis van bioresonantie
en Radionika. Een geavanceerde softwaretoepassing analyseert het resultaat.
Voor elke parameter worden de testwaarden en de normwaarden zowel grafisch als in cijfers
weergegeven. Binnen enkele minuten geeft deze test inzicht in de tekortkomingen en de absorptiecapaciteit van de klant.
Na de therapie vergelijkt een vergelijkingsmodule de initiële test met het therapieresultaat.
Disclaimer: De uitspraken in deze brochure zijn niet geëvalueerd door enig medische autoriteit. Dit product
is niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.
Heeft u een medisch probleem, raadpleeg dan uw arts voordat u gaat behandelen. Alle uitspraken met
betrekking tot resultaten, eigenschappen en effecten zijn gebaseerd op empirische resultaten.
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Niet geschikt voor mensen:
met een handicap of onder langdurige medicatie
met pacemakers of een ander elektronisch apparaat in het lichaam
die zwanger is of tijdens de maandelijkse periode

